
Zegen  
 
Zingen: ‘Ere zij God’ 
 

 
 

 

 

Ere zij God, ere zij God 

In de hoge, in de hoge, in de hoge 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

In de mensen een welbehagen 

Ere zij God in de hoge (2x) 

Vrede op aarde, vrede op aarde (2x) 

In de mensen, in de mensen, een welbehagen 

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen 

Ere zij God, ere zij God 

In de hoge, in de hoge, in de hoge 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

In de mensen een welbehagen 

Amen, amen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN BIJ DE UITGANG? 
 

De volgende Erediensten zijn op: 
30-12  om 10:00 uur  Voorganger ds. G.H. Labooy                
30-12  om 19:00 uur  Voorganger ds. A.H. van Veluw              
31-12  om 19:30 uur!  Voorganger ds. A.H. van Veluw  Oudjaarsdag               

LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  

"De Hoeksteen" op 2e kerstdag, woensdag 26 december 2018 

  Aanvang: 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Bert Brink 

Organist: Gerwin van der Plaats 

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove  

Samen met veel medewerkers en medewerkertjes 

 
Thema: ‘Dragers van Gods Licht te zijn’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gezinsdienst 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkondiging  
 
Zingen: ‘Laat zo je licht maar schijnen’ (canon)  
Laat zo je licht maar schijnen, bij alles wat je doet.     
Zodat de mensen zeggen: God is goed! 
God is liefde God is,   God is goed. 
 
Het licht van Pasen gaat mee met de kinderen         
 
Pastorale mededelingen en gebeden 
 
Inzameling van de gaven:   1e collecte: Diaconie                                      
(koor zingt ondertussen)  2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
 
Slotlied: ‘Hoeksteen projectlied Kerst 2018’ 
1. Zacharias, jouw licht schijnt in de stilte   2. Maria, jouw licht heeft vertrouwen 
Jouw moeite wordt niet gehoord    Je bent nog zo’n jonge vrouw 
Want God nam je stem,     “Wat U met mij doet, 
Vertrouw maar op Hem     U maakt alles goed” 
Hij gaat deze weg jou voor     Zijn Zegen verwacht in jou 
 
Refr.:  Het licht Jezus, schijnt als verlosser 

Hij kwam op aarde voor mij 
Zijn taak werd heel groot, Van leven tot dood 
Door kerst maakte Hij ons vrij! (2x) 

 
3. Elisabet, jouw licht mag geloven   4. Johannes, jouw licht is een teken 
Wonderlijk, zo klein en teer    Voorloper zijn van de Zoon 
De vreugde is groot,      Van Zijn geest vervuld 
Want ‘t kind in je schoot     Jouw weg wordt onthuld 
Herkent bij Maria zijn Heer     God heeft je Zijn plan getoond 
 
Refr.:  Het licht Jezus, schijnt als verlosser 
  Hij kwam op aarde voor mij 
  Zijn taak werd heel groot, Van leven tot dood 
  Door kerst maakte Hij ons vrij! (2x) 
 
Het licht Jezus, geeft ons het leven    Het licht Jezus, geeft ons het leven 
wat houdt Hij toch veel van mij    wat houdt Hij toch veel van mij 
Hij kwam hier heel klein     Hij kwam hier heel klein  
Om Redder te zijn      Om Redder te zijn 
Het wonder van kerst is HIJ! (2x)    Het wonder van kerst is HIJ! (2x) 



4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem 
heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, 
zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar 
bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem 
in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het 
nachtverblijf van de stad. 8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het 
veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen 
en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 
De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het 
hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder 
geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 
pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling 
voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden :14 ‘Eer 
aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle 
mensen die hij liefheeft.’ 15 Toen de engelen waren 
teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen 
elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen 
te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft 
gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria 
aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen 
ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was 
gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over 
wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria 
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God 
loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien 
hadden, precies zoals het hun was gezegd. 
 

Zingen: ‘Licht in de nacht’  
1. Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken, Refr.:  Prijs nu Zijn naam,  
dit is de nacht dat Zijn leven begon.    samen met de engelen. 
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,   O, nacht vol licht, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.    O, nacht dat Jezus kwam. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;    O, nacht vol licht, 
Stralend breekt die held're morgen aan.     O, nacht dat Jezus kwam. 
 

2. Wat Hij ons leert, is geven om een ander;  Refr.: Prijs nu Zijn naam, 
liefde alleen is de weg die Hij wees.     de naam van alle namen, 
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.    en geef Hem glorie 
Vrij van het juk van verdrukking en vrees.     in alle eeuwigheid. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen     O geef Hem glorie 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.    in alle eeuwigheid! 

Zingen voor de dienst: ‘Stille nacht’ 
1. Stille nacht, heilige nacht!    
Davids Zoon, lang verwacht,    
Die miljoenen eens zaligen zal,    
wordt geboren in Bethlehems stal,   
Hij, der schepselen Heer,     
Hij, der schepselen Heer.    
  
2. Hulploos Kind, heilig Kind,  
Dat zo trouw zondaars mint,  
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.  
Leer me U danken daarvoor.  
Leer me U danken daarvoor.  
 
3. Stille nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer!  
Amen, Gode zij eer!  
 
Zingen: ‘Eeuwenlang geleden’ 
1. Eeuwenlang geleden, in een donker dal 
Zochten herders naar een kindje in een arme stal 
Nog maar pas geboren. Al zo lang verwacht 
En er zongen engelenkoren door de nacht 
 
refr.: Ze zongen gloria, gloria 
Voor het kindje klein en teer 
Gloria, gloria 
Voor de allerhoogste Heer 
 
2. Eeuwenlang geleden, was ik er niet bij 
Maar het wonder is gebleven, ook voor jou en mij 
Want datzelfde kindje, uit die arme stal 
Eren wij nu als de Koning van 't heelal 
 
refr.: Wij zingen gloria, gloria 
Voor het kindje klein en teer 
Gloria, gloria 
Voor de allerhoogste Heer 



Woord van welkom 
 
Zingen: ‘Kom vier het feest met mij’  (koor zingt het eerste couplet 1x voor) 
1. Een vreugdevuur gaat van huis tot huis   Refr.: Kom, vier het feest met mij, 
en zet alle harten in vuur en vlam.    kom, dans en zing want jij hoort erbij. 
Het wonder dat de Verlosser kwam,   Deel de vreugde met arm en rijk, 
geeft ons reden om kerstfeest te vieren.   dat Jezus voor ons is gekomen. 
 
2. In alle landen op heel de aarde 
beleven mensen het met elkaar. 
Een nieuw begin in een grauw bestaan, 
waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen.  (refr.)    
 
3. Kleur nu je leven met rood van liefde, 
met wit van vrede en groen van hoop. 
En houd je vast aan wat is beloofd, 
want het rijk van het licht is gekomen.  (refr.)  
 
Stil gebed  
Bemoediging en groet 
 

Zingen terwijl de kinderen van groep 1 binnnen komen: ‘Werelsnieuws’ 
Refr.: Wereldnieuws, iedereen die moet het weten. 

Haal je vrienden en familie en de hele klas erbij! 
Wereldnieuws, dat er Iemand is gekomen, 
die graag bij ons wil wonen en die houdt van jou en mij! 
 
Wereldnieuws, iedereen die moet het weten. 
Haal je vrienden en familie en de hele klas erbij! 
Wereldnieuws, dat Jezus is gekomen, 
dat Hij graag bij ons wil wonen want Hij houdt van jou en mij! 

 
Het is de allergrootste Koning, ('t is de allergrootste Koning) 
met de allermeeste macht.   (met de allermeeste macht) 
Veel sterker en veel wijzer,   (veel sterker en veel wijzer) 
dan elke president.    (dan elke president) 
Maar Hij liet zijn rijkdom achter,  (maar Hij liet zijn rijkdom achter) 
al zijn praal en al zijn pracht.  (al zijn praal en al zijn pracht) 
Ging op zoek naar jou omdat je  (ging op zoek naar jou omdat je) 
zo bijzonder voor Hem bent.  (zo bijzonder voor Hem bent) 
 

Inleiding bij de dienst 

Herhaling van 4 personen uit adventstijd 
 
Brandende kaarsjes 
 
Zacharias Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht. 

Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht . 
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt . 
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 

 
Maria  Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet . 

Of het helder licht geeft, of ook bijna niet . 
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn . 
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn . 

 
Elisabet Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is, 

overal op aarde zonde en droevenis. 
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn . 
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn . 

 
Johannes Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht. 

Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht . 
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt . 
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 

 

Zingen: ‘Heel gewoon’ 
Heel gewoon, heel gewoon. 
Niemand had 't zo verwacht. 
Geen paleis of 'n dure woning, 
wie had dat ooit gedacht. 
Door te worden als ’n kind heel eenvoudig, 
door te worden als ’n kind heel klein, 
kon Hij onze Koning worden, 
kon Hij de Redder zijn. 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Schriftlezing: Lukas 2: 1-20  ‘De geboorte van Jezus’ 
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 
moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van 
Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de 
plaats waar hij vandaan kwam.  


